
Додаток 1 

до Положення про Громадський 

бюджет (бюджет участі) 

Новокаховської міської ТГ,  

затвердженого рішенням  

міської ради 8 скликання  

від 17.12.2020 року №132 

(форма проєкту) 

 
ПРОЄКТ,  

реалізація якого планується за рахунок 

коштів міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) 

 Новокаховської міської ТГ» 

 

Ідентифікаційний номер проєкту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

Інформація про автора проєкту: 

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Новокаховської міської ради 

 

Ім’я та Прізвище;  

назва організації 

 Оксана НОРАЄВА, Заклад дошкільної освіти 

дитячий садок компенсуючого типу № 1     

«Гвоздичка» Новокаховської міської ради 

Контактні дані:  

Поштова адреса: 
 74900, м. Нова Каховка, Херсонська область,  

 вул. Історична, буд. 8 

E-mail: gvozdichka.nk@ukr.net 

Контактний № тел. (05549) 4-26-35, 095 92 50 882 

Серія та № паспорту або 

ЄДРПОУ 
36565632 

Підпис 

 

 

 

mailto:gvozdichka.nk@ukr.net


1. Назва проєкту (не більше 15 слів):  
Благоустрій  дитячих ігрових майданчиків ЗДО № 1 «Гвоздичка»  НКМР 
 

2. Вид проєкту ( поставити знак „x”):    

___  малий (бюджет до 99 999,00. Грн.)          

__Х_  великий (бюджет від 100 000 грн. до 350 000 грн.)    

 

3. Категорія проєкту (обрати зі списку): 

Освіта 

4. Місце реалізації проєкту (адреса: вулиця, назва установи/закладу, будинку): 

вулиця Історична, Заклад дошкільної освіти дитячий садок компенсуючого 

типу № 1 «Гвоздичка» Новокаховської міської ради, будинок 8 

 
5. Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення  якої він спрямований; 

запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 

чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проєкту не повинен 

містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Якщо 

проєкт носить капітальний характер, зазначається можливість користування 

результатами  проєкту особами з особливими потребами; не більше 400 символів): 

  Основна мета проєкту – створення комфортних та безпечних умов для 

зміцнення та збереження розумового, фізичного здоров’я вихованців,  

естетичного, гармонійного розвитку дітей нашого садочку. Це урізноманітнення 

та поліпшення умов для дозвілля дітей шляхом оновлення старого та придбання 

нового сучасного  ігрового обладнання на чотирьох дитячих майданчиках 

дошкільного закладу. 

Даний проєкт є особливо актуальним. Основна проблема – це застаріле та 

несучасне обладнання для дітей дошкільного віку, подекуди зовсім відсутнє. 

Єдиний в місті спеціалізований дитячий садок № 1 «Гвоздичка» відкритий в рік 

утворення нашого міста – 1952.  Батьки і вихователі хочуть, щоб діткам було 

комфортно і затишно, а найголовніше – безпечно на ігровому майданчику, адже 

діти дуже рухливі. За грою на дитячих ігрових комплексах маленькі непосиди 

знайомляться, спілкуються, навчаються чути один одного. Тому для вирішення 

проблеми ми хочемо створити безпечні і сучасні умови, а саме – придбати та 

встановити нове ігрове обладнання (будиночки, машини та балансири), яке 

допоможе організувати проведення з дітьми безтурботних годин на свіжому 

повітрі з користю для їх розвитку, дозволить перетворити навіть звичайну гру в 

захоплюючу пригоду, а також зміцнить та загартує дитячий організм.  

Створення сучасних комфортних умов (нові ігрові елементи на 

майданчиках)  буде найкращим подарунком дітям, їх батькам та працівникам  

закладу до 70-ти річного ювілею садочка (02 липня 2022 року).  
 

6. Опис набувачів проєкту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися 

результатами проєкту)   

Основною групою є діти дошкільного віку з усієї Новокаховської ОТГ за 

направленням Інклюзивно ресурсного центру від 4 до 6 років з вадами мовлення, 



серед яких  діти з інвалідністю, з порушенням аутичного спектру, ЗПР, що 

відвідують ЗДО № 1 «Гвоздичка»  (4 групи), батьки та працівники, які в 

результаті реалізації  проєкту отримають сучасне, а головне  безпечне 

обладнання на  майданчиках – маленький світ,  де діти вчаться знаходити спільну 

мову, грають, стрибають, бігають, влаштовують змагання, що допоможе їм 

позбутися накопиченої енергії і отримати масу позитивних емоцій. 

Педагогічним працівникам сучасний ігровий майданчик, з новим 

інноваційним обладнанням надасть можливість реалізувати поставлені завдання 

згідно програмових вимог. 

Органи місцевого самоврядування міста, зацікавлені у створені безпечних 

умов, у вихованні здорових, фізично активних, розвинених діток. 

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна 

вартість)   

 

№ Складові завдання Орієнтовна вартість, грн 

1. Інфляція 10 % 13 740 грн. 

2. Демонтаж старого обладнання самостійно 

3. Закупівля обладнання: 

 

1. Ігровий елемент «Машинка с 

лавочками-2» 

 

2. Машинка «Авто 1» 

 

3. Машинка «Джип» 

 

4. Балансир 1 

 

5. Ігровий будиночок «Цветок» 

 

6. Ігровий будиночок «Небо»  

 

7. Ігровий будиночок «Полянка» 

 

 

 

1 шт. х 20 600 грн. = 20 600 грн. 

 

 

2 шт. х 5 918 грн. = 11 836 грн. 

 

1 шт. х 8 750 грн. = 8 750 грн.  

 

4 шт. х 4 925 грн. = 19 700 грн.  

 

1 шт. х 17 190 грн. = 17 190 грн. 

 

1 шт. х 23 100 грн. = 23 100 грн. 

 

2 шт. х 18 110 грн. =  36 220 грн. 

 

4.  Доставка 3 000  грн. 

5. Установка обладнання  27 500 грн. 

6.                                            РАЗОМ: 181 636 грн. 

 



8. Чи потребує проєкт додаткових коштів на утримання об’єкту, що є результатом 

проєкту (наприклад, витрати на прибирання, електроенергію, водопостачання, поточний 

ремонт, технічне обслуговування)? 

   ні           так 

Додатки: 

1) Список з підписами щонайменше 35 (для великого проєкту), 15 (для малого 

проєкту) громадян України, які належать до територіальної громади міста Нова 

Каховка та підтримують цю пропозицію (проєкт), що додається. (Якщо підписи 

збираються у паперовому вигляді, кожна додаткова сторінка списку повинна мати 

таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки. Після збору необхідної 

кількості підписів до Електронної системи необхідно додати скановані копії 

оригіналу списку).  

 

 

2) фотографія/ї, які стосуються цього проєкту  

3) мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту  

4) інші матеріали, суттєві для заявника проєкту (креслення, схеми тощо)  

зазначити перелік:  

 

 

 


